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ATA DA 12ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2022 DO  1 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 10ª REGIÃO – MG 2 

12ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022 3 

Ao 15º (décimo quinto) dia do mês de dezembro de 2022, realizou-se, em formato 4 

híbrido, a 12ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Economia – 10ª 5 

Região – MG, com a presença física dos conselheiros e economistas: Tania Cristina 6 

Teixeira, Valquíria Aparecida Assis, Emmanuele Araújo da Silveira, Carolina Rocha 7 

Batista e Gelton Pinto Coelho Filho; e com a presença remota dos conselheiros e 8 

economistas: Lourival Batista de Oliveira Júnior, Alzira Alice de Souza, Ario Maro de 9 

Andrade e Gustavo Aguiar Pinto. A abertura dos trabalhos ocorreu às 18 horas. Em 10 

primeira convocação, deu-se início à reunião. Com a palavra, a presidenta Tania 11 

Cristina Teixeira convidou para assessorar a plenária a assessora de comunicação, 12 

Gabriela Carraro.  13 

I – EXPEDIENTE: 1.1 – APROVAÇÃO DA ATA DA 11ª SESSÃO PLENÁRIA 14 
DE 29/11/2022: Após leitura e discussão, a ata foi aprovada por unanimidade.  15 

II – ORDEM DO DIA: 16 

2.1 – DISCUSSÃO/HOMOLOGAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE 17 

REGISTRO, CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E REMISSÃO: 18 

2.1.1 – REGISTROS PROFISSIONAIS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA:  19 

NOME REGISTRO PROCESSO 

   

   

   

2.1.2 – PROCESSO DE CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DE REGISTRO: 20 

NOME REGISTRO PROCESSO DELIBERAÇÃO 

    

    

    

III – INFORMES GERAIS:  21 
3.1 – RESULTADO DAS CONTAS DE 2022 DO CORECON-MG: A presidenta 22 

Tania Cristina Teixeira convidou o contador Marcelo Prímola a apresentar o resultado 23 

das contas de 2022 do Corecon-MG. Com a palavra, Marcelo Prímola compartilhou em 24 

tela alguns gráficos e demonstrativos para ilustrar sua apresentação. Primeiramente, fez 25 

uma comparação entre os resultados do mês de dezembro de 2020 e 2021 e novembro 26 

de 2022. Explicou que houve incremento em relação ao ativo financeiro e ao sistema 27 

patrimonial, principalmente em função do recebimento de valores registrados como 28 

dívida ativa. Em relação ao resultado final do exercício de 2022, informou que houve 29 

déficit orçamentário explicado pela queda na arrecadação de anuidades e pelo aumento 30 

de despesas, que ocorreu após o retorno às atividades presenciais. Disse ainda que foi 31 

registrado um passivo financeiro, especialmente em função da folha de pagamento, mas 32 

que o resultado geral ainda é superavitário. Reforçou que a receita corrente, sobretudo 33 

advinda das anuidades, tem apresentado tendência de queda, e que as despesas correntes 34 

também apresentaram queda, mas com incremento em 2022. Sobre o resultado 35 

financeiro decorrente do rendimento das aplicações financeiras do Corecon-MG, 36 
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informou que houve tendência de alta. Já em relação às despesas de capital, explicou 37 

que houve um pequeno incremento, principalmente em 2022, por causa das reformas 38 

realizadas na sede do Corecon-MG, que foram imprescindíveis para possibilitar o 39 

retorno do trabalho e dos atendimentos presenciais no Conselho. Por fim, em relação à 40 

saúde financeira da autarquia como um todo, afirmou que a mesma encontra-se 41 

favorável, mas frisou a necessidade de continuar com a política de redução de custos e 42 

de cobrança aos economistas devedores, tanto por vias administrativas quanto por meio 43 

do protesto, que traz resultados muito positivos. Marcelo Prímola apontou ainda que é 44 

necessário ter cautela com a adesão do Programa Nacional de Recuperação de Créditos 45 

(Recred), pois apesar da iniciativa estimular o pagamento de débitos em atraso, a longo 46 

prazo pode não ser sustentável, pois implica na renúncia de valores altos em juros e 47 

multas. O contador também relembrou que, a partir de 2023, por determinação do 48 

Cofecon, não haverá cobrança da primeira anuidade para os novos registrados, e que é 49 

necessário criar mecanismos pra fidelizar os economistas, para que os mesmos 50 

mantenham seus registros ativos para além do primeiro ano gratuito. Em seguida, a 51 

presidenta Tania Cristina Teixeira agradeceu a Marcelo Prímola pela apresentação e 52 

concedeu a palavra à conselheira Alzira Alice de Souza, presidente da Comissão de 53 

Tomada de Contas (CTC) do Corecon-MG, para suas considerações. Com a palavra, 54 

Alzira Alice de Souza também agradeceu ao contador pela apresentação, bem como 55 

pela dedicação e pronto atendimento de demandas. Caracterizou o ano de 2022 como 56 

desafiador e projetou um 2023 também repleto de desafios, por conta da natureza da 57 

entidade, que precisa encontrar meios de manter os profissionais registrados e buscar 58 

novos registros. Afirmou que a apresentação de Marcelo Prímola trouxe informações já 59 

observadas pela CTC ao longo do ano e que a mesma reforça preocupações já pontuadas 60 

anteriormente pelos membros da Comissão. Sugeriu que, após o fechamento de 2022, as 61 

contas sejam reapresentadas, trazendo um comparativo do orçamento previsto com o 62 

realizado. Marcelo Prímola informou que este comparativo já se encontra nos 63 

demonstrativos apresentados, ficando de encaminhá-los aos conselheiros por e-mail. 3.2 64 

– AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE 2022 DO CORECON-MG: Com a palavra, a 65 

presidenta Tania Cristina Teixeira iniciou a avaliação apontando os gargalos que 66 

identificou na gestão, sendo eles: a implantação do novo sistema de informática; alguns 67 

processos judiciais contra o Conselho que foram perdidos; e o comprometimento da 68 

receita da autarquia com a folha de pagamento dos funcionários. Em relação ao novo 69 

sistema de informática, se aprofundou, explicando que este será um desafio para a 70 

próxima gestão, pois a implantação teve início já no final de seu mandato, em setembro 71 

de 2022, e ainda levará tempo para ser concluída. Opinou que, neste período, será 72 

preciso promover uma reorganização interna do Conselho, capacitação dos funcionários 73 

e modernização dos equipamentos de informática, para possibilitar uma utilização 74 

eficaz do novo software, o qual tem potencial para proporcionar muito mais praticidade 75 

e agilidade no atendimento aos economistas. Já em relação aos processos judiciais 76 

perdidos, apontou a necessidade de o Conselho avaliar e redefinir estratégias para lidar 77 

com os mesmos, mas observou que este gargalo não é uma particularidade do Corecon-78 

MG, pois o próprio Cofecon também precisa lidar com questões semelhantes tendo em 79 

vista as fragilidades da legislação. Em seguida, a presidenta citou os pontos que 80 

considerou positivos na gestão, sendo eles: a realização da reforma na sede do Corecon-81 

MG, que ocorreu sem extrapolar o orçamento previsto; a retomada do trabalho 82 
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presencial após dois anos em regime de trabalho remoto em prevenção à Covid-19; e o 83 

resultado final das contas do Conselho, que fechará o ano com os tributos em dia, sem 84 

débitos e saldo positivo na conta. Em relação à reforma da sede, a presidenta agradeceu 85 

e parabenizou aos conselheiros e funcionários envolvidos, mas lamentou ter ficado 86 

pendente o conserto do elevador, o qual precisou ser deixado para outro momento, 87 

tendo em vista os altos custos que implicariam na extrapolação do orçamento. Com a 88 

palavra, o conselheiro Lourival Batista de Oliveira Júnior sugeriu que sejam estudadas 89 

outras formas, mais simples e econômicas, de tornar o imóvel acessível, como a 90 

utilização de plataformas elevatórias específicas para cadeirantes. Prosseguindo com a 91 

avaliação da gestão, a presidenta Tania Cristina Teixeira enfatizou o fato de ser a 92 

primeira gestão do Conselho composta por duas mulheres, fator que considerou 93 

importante para a representatividade, e informou que a paridade de gênero no plenário 94 

do Corecon-MG motivou elogios por parte de outros membros do Sistema 95 

Cofecon/Corecons. Afirmou que o trabalho da gestão foi norteado pelas questões do 96 

desenvolvimento, do reconhecimento das desigualdades e da democratização e 97 

relembrou que, ao longo do mandato, foram realizadas diversas ações pautadas nestes 98 

temas, entre eventos virtuais e presenciais, cursos, premiações, parcerias, entrevistas, 99 

participações, entre outros. Concluiu dizendo que a gestão se posicionou com firmeza 100 

em relação a seus ideais, sempre em defesa de uma economia para todos e capaz de 101 

responder aos desafios sociais da atualidade. Em seguida, a presidenta concedeu a 102 

palavra à vice-presidenta, Valquíria Aparecida Assis, que agradeceu pela oportunidade 103 

de ter integrado a gestão e informou que pretende homenagear a presidenta Tania 104 

Cristina Teixeira na 1ª Sessão Plenária Ordinária de 2023. Com a palavra aberta aos 105 

demais participantes da reunião, o conselheiro Lourival Batista de Oliveira Júnior 106 

parabenizou à presidenta e à vice-presidenta, destacando que a gestão foi muito exitosa 107 

ao ter enfrentado um período extremamente desafiador em vários aspectos, incluindo a 108 

pandemia da Covid-19 e a consequente crise sanitária, econômica e social, bem como as 109 

tensões políticas do ano eleitoral. O conselheiro Gelton Pinto Coelho Filho, por sua vez, 110 

após agradecer e parabenizar a todos, sugeriu que a próxima gestão avalie os custos do 111 

funcionamento presencial versus a efetividade do trabalho, pois os modelos de trabalho 112 

remoto ou híbrido vêm sendo adotados por alguns órgãos públicos, entre os quais a 113 

Prefeitura de Belo Horizonte e o Tribunal de Contas de Minas Gerais, como uma forma 114 

de economizar recursos, a qual também poderia ser benéfica para o Corecon-MG. Por 115 

fim, após receber parabenizações e agradecimentos dos demais conselheiros, a 116 

presidenta Tania Cristina Teixeira relembrou que a 1ª Sessão Plenária Ordinária de 2023 117 

está agendada para o dia 03 de janeiro e se despediu agradecendo novamente a todos. 118 

ENCERRAMENTO: Na sequência, a presidenta encerrou os trabalhos, dos quais eu, 119 

Gabriela Carraro, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pela 120 

senhora presidenta, pelos conselheiros e por mim, presentes na sessão plenária de 15 de 121 

dezembro de 2022.  122 
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